
Onderwijsassistent
24 uur (0.6 fte)

★ Een tijdelijk contract bij Meerwerf 
voor 24 uur (0,6 fte) tot de 
zomervakantie;

★ Salarisvoorwaarden zijn conform 
cao po;

★ Een chromebook;
★ Bij gebleken geschiktheid en 

voldoende formatie, kan het 
tijdelijk contract worden verlengd 
met een (inval)contract.

  Jij:
★ Bezit een diploma Pedagogisch 

Medewerker, Onderwijsassistent, 
Leraarondersteuner of volgt op dit 
moment de PABO;

★ Bezit goede pedagogische, 
didactische en communicatieve 
kwaliteiten;

★ Bent een veilig baken voor jouw 
leerlingen;

★ Bent per direct of uiterlijk per 6 
maart beschikbaar. 

Basisschool Prinses Margriet, is een openbare basisschool 
in Julianadorp, waar ieder kind telt. ‘Leren voor het leven’ 
staat bij ons centraal. Met een enthousiast team wordt 
gewerkt aan het vormgeven van modern onderwijs, waarin 
veel aandacht is voor democratisch burgerschap en het 
individuele kind. Wij streven naar ‘actieve pluriformiteit’. Dit 
houdt in dat we proberen om aan zoveel mogelijk in de 
samenleving bestaande levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke waarden aandacht te besteden. 

Meer weten over onze school? Kijk dan op 
https://www.prinsesmargriet.meerwerf.nl/

De Prinses Margrietschool is onderdeel van Stichting 
Meerwerf Basisscholen Den Helder, wij bieden openbaar 
onderwijs door heel Den Helder en Julianadorp. Wij bieden 
kwalitatief hoogstaand, innovatief en inspirerend onderwijs 
voor alle leerlingen. Wij zijn één Meerwerf met tien unieke 
scholen, die grote impact hebben op de Helderse 
gemeenschap. Onze scholen kennen veel diversiteit en daar 
zijn we trots op. We zien dit ook graag terug in ons 
personeelsbestand. Hopelijk draag jij daar aan bij.

In verband met vervanging tijdens ziekte en verlof zijn 
wij op zoek naar een Onderwijsassistent voor 24 uur 
(0,6 fte). Je werkt 6 uur per dag, 4 dagen per week. 

Interesse?
Mail dan je motivatie, samen met je C.V. vóór vrijdag 10 
februari naar Jan van Zandwijk, directeur Prinses 
Margrietschool  via directie@prmargriet.meerwerf.nl met 
een CC naar psa@meerwerf.nl.

Voor meer informatie kan je rechtstreeks contact opnemen 
met de Prinses Margrietschool en vragen naar 
Jan van Zandwijk via 0223-690 081.

Wij bieden:
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